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Primair
onderwijs
Meeste leerlingen beheersen
fundamentele niveau taal
en rekenen

In 2016 haalde 12,8 procent
van de leerlingen het
fundamentele rekenniveau
(1F) niet. In 2015 was dit nog
9,5 procent. Tegelijkertijd zien
we dat het aandeel leerlingen
dat het streefniveau rekenen
(1S) haalt kleiner wordt.
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De resultaten
op zowel de
CET als de
internationale
TIMSS-toets
dalen licht.
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Bijna alle
scholen van
voldoende
kwaliteit
In het basisonderwijs is nog
maar 2 procent (zeer) zwak. In
het speciaal basisonderwijs is
nog 1 procent zwak. Er zijn
geen zeer zwakke speciale
basisscholen.
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Voortgezet onderwijs

Speciaal
onderwijs

Vaker bijstelling
schooladvies;
niet voor
iedereen

PERCENTAGE BIJGESTELDE
ADVIEZEN VAN
LEERLINGEN DIE VOOR
HEROVERWEGING IN
AANMERKING KWAMEN
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Na het maken van de
eindtoets had ruim een derde
van de leerlingen recht op
heroverweging van het
schooladvies. In 2016 kreeg
bijna 20 procent van deze
leerlingen uiteindelijk een
hoger advies.
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de bereikte
leerresultaten.
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Bronnen: IvhO, 2016, 2017; CBS Statline, 2016

Professionalisering kan
leraren helpen bij het
omgaan met verschillen
tussen leerlingen. De meeste
leraren realiseren de
voorwaarden voor onderwijs
op maat. Zij leggen duidelijk
uit, zorgen voor een
taakgerichte werksfeer en
weten hun leerlingen
betrokken te houden bij de
les. Nog niet alle leraren
slagen hierin.
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De Voorwegschool in Heemstede is bijna twee eeuwen ouder
dan het Onderwijsverslag. Al vanaf 1630 leren kinderen hier
cijferen, spellen, lezen, schrijven en zingen. De eerste school
opziener die de Voorwegschool in de 19e eeuw bezocht,
was onderwijsvernieuwer P.J. Prinsen.
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Samenvatting

Leerresultaten goed, maar ook punten van zorg 

Nederlandse leerlingen presteren internationaal gezien
boven het gemiddelde. Aan het eind van de basisschool
beheersen de meeste leerlingen de fundamentele
vaardigheden voor lezen, taalverzorging en rekenen.
De resultaten op twee van de drie eindtoetsen dalen licht
in 2016. Ook de resultaten op de internationale TIMSStoets (rekenen/wiskunde en natuuronderwijs) zijn sinds
1995 licht gedaald. In vergelijking met 2015 halen minder
leerlingen het fundamentele niveau voor rekenen/
wiskunde. Ook halen minder leerlingen het streefniveau.
Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Tussen scholen met
een vergelijkbare leerlingenpopulatie bestaan grote
verschillen in de bereikte leerresultaten.
Ruimte voor kwaliteitsverbetering 
 Op bijna alle
basisscholen is de onderwijskwaliteit van voldoende
niveau. Scholen waar de onderwijskwaliteit als (zeer)
zwak is beoordeeld verbeteren zich steeds beter.
Toch blijkt een deel van de voormalig (zeer) zwakke
scholen niet in staat voldoende en stabiele eindresul
taten te behalen. Ook scholen met basiskwaliteit
behalen niet automatisch voldoende eindresultaten.
De kwaliteit van de scholen is belangrijk voor de
schoolloopbaan van leerlingen. Leerlingen die van
basisscholen komen waar de onderwijsresultaten laag
zijn, halen deze achterstand in het voortgezet onderwijs
niet in. Veel scholen halen niet het maximale uit hun
leerlingen. Er is op deze scholen veel ruimte voor
kwaliteitsverbetering.
Basis voor omgaan met verschillen gelegd 
 Het
overgrote deel van de leraren beheerst de algemeen
didactische vaardigheden en heeft zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. Leraren zijn steeds beter in
staat om hun uitleg en de verwerkingsopdrachten af te
stemmen op de onderwijsbehoeften van hun leerlingen.
De basis voor omgaan met verschillen is daarmee
gelegd. Het systeem om met die verschillen om te gaan
is ingericht, maar nog niet uitgebalanceerd. De uitvoering kost scholen veel tijd en energie. Analyses en
plannen mogen echter geen doel op zich zijn: ze moeten
ondersteunend zijn voor het onderwijs in de klas.

Professionaliseringsactiviteiten kunnen leraren ondersteunen bij het omgaan met verschillen. Het gaat dan
om activiteiten die gericht zijn op hun (vak)didactische
vaardigheden en die aansluiten bij hun ontwikkel
behoeften.
Vaker bijstelling advies 
 Voor steeds meer leerlingen
stellen scholen het schooladvies naar boven bij als de
uitslag van de eindtoets daartoe aanleiding geeft.
Toch gebeurt dat in vier op de vijf gevallen nog niet.
Bovendien hebben niet alle leerlingen een gelijke kans
op een naar boven bijgesteld schooladvies. Ook in 2016
zien we dat het opleidingsniveau van ouders het
basisschooladvies beïnvloedt. Daarnaast doen andere
achtergrondkenmerken van de leerlingen ertoe, net als
de school waar het kind vandaan komt. Hiermee staan
gelijke kansen van leerlingen nog steeds onder druk.
Burgerschapsonderwijs vraagt verbetering 

Basisscholen zien de sociale en maatschappelijke
ontwikkeling van leerlingen als belangrijke doelen van
hun onderwijs en geven hier invulling aan. Een doel
gerichtere aanpak van het burgerschapsonderwijs is
echter nodig. Het schoolklimaat kan daar een bijdrage
aan leveren. Op de meeste scholen voelen de leerlingen
zich veilig. Toch komt pesten geregeld voor.
Soms overbelasting 
 Een grote groep kinderen groeit
op in wijken met een concentratie van maatschappelijke problemen. Deze problemen komen met de
kinderen mee de klas in en kunnen leiden tot een
gevoel van (over)belasting bij leraren. Scholen spelen
op verschillende manieren in op deze context. Een deel
van de scholen is vertrouwd met de problemen in de
thuissituatie en de omgeving en stemt het onderwijs
hierop af. Daarbij werken ze integraal samen met
andere maatschappelijke instellingen. Andere scholen
passen het onderwijs onvoldoende aan op hun
veranderende leerlingenpopulatie, waardoor het
niet goed aansluit op de onderwijsbehoeften van
de leerlingen. Dit geeft risico’s voor de onderwijs
kwaliteit.
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2.1 Leerresultaten
Eindopbrengsten scholen
Meeste scholen voldoen 
 Het merendeel van de scholen behaalt voldoende onderwijsresultaten.
De resultaten op de eindtoets voldoen ten minste één keer in de drie jaar aan de norm. Het eindoordeel over de leerresultaten blijft daarmee stabiel (tabel 2.1a). Een klein deel van de scholen heeft
goede leerresultaten: zij behalen drie jaar achtereen eindresultaten die boven het niveau liggen dat
op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.
Tabel 2.1a Percentage scholen naar beoordeling eindopbrengsten in de periode 2011/2012-2015/2016 (n
2015/2016=189)
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Goed

10

7

5

7

7

Voldoende

87

91

93

91

91

Onvoldoende

2

1

1

1

1

Niet te beoordelen

1

1

<1

<1

1

100

100

100

100

100

Totaal
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Deelname aan Centrale Eindtoets loopt terug 
 Vanaf schooljaar 2014/2015 zijn basisscholen
verplicht bij alle leerlingen in groep 8 een eindtoets af te nemen. In 2016 waren drie eindtoetsen
toegestaan: de Centrale Eindtoets (CET), de ICE Eindevaluatie Primair onderwijs (IEP) en ROUTE 8.
Het aandeel scholen dat de CET gebruikt liep in 2016 terug naar minder dan 80 procent (Oomens,
Scholten en Luyten, 2017). Meer scholen kozen voor de IEP Eindtoets of ROUTE 8. Het gaat hierbij
vaker om kleine scholen, scholen in het noorden van het land, vrijescholen en jenaplanscholen. De
meer dan zevenhonderd scholen die de CET in 2016 verruilden voor de IEP Eindtoets of ROUTE 8
scoorden in 2015 gemiddeld 1,6 punt lager op de CET dan de scholen die niet van toets veranderden.
Verschillen tussen eindtoetsen 
 Bij de afname in 2016 is gebleken dat de drie toegelaten eindtoetsen onderling verschillen in de resultaten, uitgedrukt in behaalde referentieniveaus. Dat geldt
ook voor de adviezen voor de best passende vervolgopleiding in het voortgezet onderwijs
(Emons, Glas en Berding-Oldersma, 2016). De verschillen in regionale spreiding van de toetsen en
het percentage gewichtenleerlingen dat aan de toetsen deelneemt, kunnen de verschillen in de
adviezen en de behaalde referentieniveaus niet verklaren.
In schooljaar 2016/2017 zijn naast deze drie toetsen nog drie nieuwe eindtoetsen toegelaten. Er zijn
vooralsnog geen procedures om te zorgen dat de verschillende toetsen onderling vergelijkbaar zijn.
Dat betekent dat de verschillen in behaalde referentieniveaus en adviezen voor vervolgonderwijs
voorlopig blijven bestaan en wellicht zelfs toenemen. Dit is een onwenselijke situatie.
Gemiddelde schoolscores dalen 
 De gemiddelde schoolscore op de CET in 2016 is 534,5. In 2015
was dit nog 534,9. Ook de IEP laat een daling zien (bijlage 1, tabel 1). Alleen het resultaat op de minst
gebruikte toets, ROUTE 8, stijgt. De daling op de CET is nog groter – 0,6 punt – als we alleen kijken
naar de resultaten van scholen die in beide jaren dezelfde eindtoets maakten (tabel 2.1b).
Tabel 2.1b Resultaat van scholen die in 2015 en 2016 dezelfde eindtoets gebruikten (n CET=4.028,
n ROUTE 8=58, n IEP=139)*
2015
Centrale Eindtoets

535,2

534,6

ROUTE 8

202,6

206,7

82,0

79,7

IEP Eindtoets
*exclusief scholen met minder dan 10 deelnemers
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Leerlingresultaten
Minder leerlingen halen 1F rekenen 
 De meeste leerlingen behalen minimaal het basisniveau (1F)
voor lezen (99 procent), taalverzorging (96 procent) en rekenen (87 procent) (figuur 2.1a). Een klein
deel van de leerlingen verlaat de basisschool laaggeletterd. Een groter deel, naar schatting minimaal 17.500 leerlingen, beheerst basale rekenvaardigheden niet. Voor lezen haalt een flink percentage leerlingen het streefniveau (2F), maar voor taalverzorging en rekenen is dit percentage lager
dan 65 procent, wat oorspronkelijk de ambitie was voor het streefniveau. De resultaten voor
rekenen gaan achteruit: het aandeel leerlingen dat 1F niet beheerst stijgt, terwijl minder leerlingen
1S beheersen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.
Figuur 2.1a Percentage leerlingen naar behaald referentieniveau lezen, taalverzorging en rekenen in 2015 en 2016
(n 2016=136.561)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2017

Ook vaardigheid natuuronderwijs daalt 
 Ook de internationale TIMSS-toets, in 2015 afgenomen in
groep 6, laat een daling bij rekenen zien. Datzelfde geldt voor natuuronderwijs. Nederland scoort boven
het internationaal gemiddelde, maar de resultaten dalen sinds 1995 licht (Meelissen en Punter, 2016).
En dat terwijl scholen in de afgelopen periode juist veel hebben geïnvesteerd in opbrengstgericht werken
en omgaan met verschillen in de klas. Voor de dalingen zijn meerdere verklaringen mogelijk. Zo is er een
grote hoeveelheid onderwerpen waar scholen zich nog meer op richten. Dit heeft mogelijk een negatieve
uitwerking op de diepgang en borging van schoolontwikkeltrajecten. Een andere verklaring kan zijn dat
Nederlandse leraren minder scholing volgen dan collega’s in andere landen en dat de prestatiedruk in
vergelijking met deze landen minder hoog is (Meelissen en Punter, 2016). Bovendien werken scholen
vaker aan verbetertrajecten voor taal dan voor rekenen (Inspectie van het Onderwijs, 2012). Nederlandse
leraren hebben daarnaast voor natuuronderwijs minder vertrouwen in hun didactische vaardigheden
(Meelissen en Punter, 2016).
Aandeel hoog presterende leerlingen loopt terug 
 Vooral het aandeel leerlingen dat op een hoger
niveau rekent, daalt (Meelissen en Punter, 2016). Scholen zoeken naar goede en duurzame vormen
voor differentiatie en maatwerk in de klas, waarmee ze de best presterende leerlingen nog meer
kunnen uitdagen. Verreweg de meeste scholen hebben wel beleid ontwikkeld, afspraken vastgelegd
voor het onderwijs aan beter presterende leerlingen en deze afspraken vertaald naar onderwijs
aanpassingen in de klas. Ook verbreden en verdiepen leraren het leerstofaanbod en differentiëren
ze tijdens de les. Maar vaak gebeurt dit niet voor alle leerdomeinen. Deze manier van lesgeven vraagt
veel tijd, kennis en ervaring van de leraar (Inspectie van het Onderwijs, 2015a; 2015b).
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Verschillen tussen scholen
Dezelfde leerlingenpopulatie, verschillende opbrengsten 
 Scholen met een vergelijkbare
leerlingenpopulatie verschillen veel in bereikte leerresultaten (figuur 2.1b). Dit geldt voor zowel scholen
met weinig als scholen met veel gewichtenleerlingen. Op scholen met veel gewichtenleerlingen én hoge
leeropbrengsten laten leraren vaker goede lessen zien: ze geven duidelijke uitleg en zorgen voor een
goede taakgerichte werksfeer. Tegelijk zien we op scholen met veel leerlingen met een niet-westerse
migratieachtergrond én hoge leeropbrengsten dat leraren de instructie en verwerking goed afstemmen
op de leerlingen en dat ze vaker feedback geven dan op scholen met onvoldoende opbrengsten.
Ook voeren deze scholen de zorg vaker planmatig uit.
Figuur 2.1b Gemiddelde schoolscore op de Centrale Eindtoets in de periode 2014-2016 naar percentage
gewichtenleerlingen (n=3.691)*
550

545

Gemiddelde schoolscore

540

535

530

525

520

515

510
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Gewichtenleerlingen

*exclusief scholen met minder dan 10 deelnemers
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Grote schoolverschillen 
 Hetzelfde beeld zien we bij de referentieniveaus. Scholen met veel
gewichtenleerlingen hebben over het algemeen meer moeite hun leerlingen de referentieniveaus
te laten halen dan andere scholen. Dit geldt vooral voor lezen en rekenen. Maar ook in dit opzicht
bestaan dus grote verschillen tussen scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie (Inspectie van
het Onderwijs, 2017). Leerlingen hebben op de ene school veel meer kans om de referentieniveaus te
leren beheersen dan op de andere. Een aantal factoren werkt hierbij positief: bevlogenheid en
professionaliteit van het team, professioneel onderwijskundig leiderschap, een veilig pedagogisch
klimaat, zicht op de leerlingenpopulatie en het stellen van hoge meetbare doelen, betekenisvol
taal- en rekenonderwijs, onderwijs op maat en ouderbetrokkenheid (Van de Sanden, 2017).
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2.2 Kansengelijkheid
Invloed opleiding ouders op schooladvies 
 In de Staat van het Onderwijs 2014/2015 berichtten
we over de groeiende verschillen tussen leerlingen in onderwijskansen. Het opleidingsniveau van
ouders speelt een steeds grotere rol, vooral bij het advies van de basisschool voor het voortgezet
onderwijs. Leerlingen met lager opgeleide ouders stromen vaker uit naar een lager onderwijsniveau
dan gelijk presterende leerlingen met hoger opgeleide ouders. Ook in 2016 zien we dat leerlingen
met hoger opgeleide ouders vaker dan leerlingen met lager opgeleide ouders een advies voor
het voortgezet onderwijs krijgen dat gelijk aan of hoger dan de uitslag van de eindtoets ligt
(figuur 2.2a). Voor leerlingen met lager opgeleide ouders geldt het omgekeerde: zij krijgen in eerste
instantie vaker dan leerlingen met hoger opgeleide ouders een basisschooladvies dat lager ligt dan
de uitslag van de eindtoets. Niettemin krijgen ook deze leerlingen meestal een schooladvies dat
gelijk of hoger ligt dan de uitslag van de eindtoets.
Figuur 2.2a Percentage leerlingen waarvan het initiële schooladvies hoger, gelijk of lager is dan het advies
volgend uit de verschillende eindtoetsen, naar opleidingsniveau ouders (n=125.343)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Vaker bijstelling advies 
 Als het initieel schooladvies lager is dan de uitslag van de eindtoets,
dan moeten scholen het advies heroverwegen. In het schooljaar 2015/2016 kwam 34 procent van de
leerlingen in aanmerking voor heroverweging (figuur 2.2b). Dat is ruim 4 procentpunten minder dan
in het schooljaar 2014/2015. Een op de drie leerlingen die daarvoor op grond van de eindtoetsuitslag
in aanmerking kwamen vanwege een heel niveau verschil, kreeg daadwerkelijk een herzien school
advies voor het voortgezet onderwijs. Dat is twee keer zoveel als in het schooljaar 2014/2015.
Ook het percentage leerlingen dat op basis van een half niveau verschil in aanmerking kwam
voor heroverweging en bijstelling kreeg, steeg naar 11 procent. Dit was in het schooljaar 2014/2015
nog 4 procent. Toch krijgen nog vier op de vijf leerlingen geen bijstelling, terwijl de uitslag van de
toets tot heroverweging aanleiding geeft. Daarmee staan kansen van leerlingen onder druk. De
meerderheid van de uitgestroomde leerlingen vervolgt namelijk de schoolloopbaan in de eerste
drie jaar van het voortgezet onderwijs in lijn met het schooladvies (zie hoofdstuk 3).
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Figuur 2.2b Percentage leerlingen dat in 2016 in aanmerking kwam voor heroverweging van het schooladvies
en het aandeel leerlingen daarbinnen, van wie het advies is bijgesteld (n=180.331)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Schoolverschillen bij heroverweging 
 Ruim een derde van de scholen heeft geen enkel school
advies herzien, ook al waren er ten minste drie leerlingen die voor heroverweging in aanmerking
kwamen op basis van een heel niveau verschil (figuur 2.2c). Dit zijn naar verhouding vaak kleine
scholen, scholen in weinig stedelijk gebieden en reformatorische scholen. Op 8 procent van de
scholen werd voor alle leerlingen die voor heroverweging (heel niveau verschil) in aanmerking
kwamen het schooladvies herzien. Dit zijn vaker scholen in zeer stedelijke gebieden of islamitische
scholen. Op de overige scholen vond bijstelling voor een deel van de leerlingen plaats. Dit kan erop
duiden dat juist deze scholen bewuste afwegingen maken als ze het schooladvies bepalen en
besluiten om dit wel of niet te herzien.
Figuur 2.2c Percentage scholen dat geen enkel advies, een deel of alle adviezen herziet (n 2016=3.431)*

Deel adviezen herzien
Alle adviezen herzien
36,8

Geen adviezen herzien

55,4

7,8

*alleen scholen waarbij ten minste drie leerlingen in aanmerking komen voor heroverweging o.b.v. een heel niveau verschil
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Kansenongelijkheid bij herzien schooladvies 
 Niet alle leerlingen hebben een gelijke kans op
een naar boven bijgesteld schooladvies als de uitslag van de eindtoets aanleiding geeft tot her
overweging. Er bestaan niet alleen verschillen tussen scholen, we zien ook verschillen naar achtergrondkenmerken van de leerlingen. Bij jongens wordt het schooladvies iets minder vaak herzien
dan bij meisjes.
Vaker bijstellingen bij niet-westerse migratieachtergrond 
 Leerlingen met een niet-westerse
migratieachtergrond krijgen vaker bijstelling van het schooladvies dan leerlingen zonder migratieachtergrond, als ze voor een heroverweging in aanmerking komen. Als het schooladvies een heel
niveau lager is dan de uitslag van de CET aangeeft, dan zien we ook dat leerlingen met hoger
opgeleide ouders meer kans hebben op een bijgesteld advies dan leerlingen met lager of middelbaar opgeleide ouders.
Toename meervoudige schooladviezen 
 De gemiddelde hoogte van de schooladviezen is heel
licht gestegen ten opzichte van vorig jaar, met 0,05 punt (bijlage 1, tabel 2). Toch haalden de
basisschoolleerlingen een lager gemiddelde op de twee meest gebruikte eindtoetsen. Daarmee zijn
de afgegeven adviezen relatief hoger dan in schooljaar 2014/2015. Als scholen een advies formuleren, kunnen ze enkelvoudige en meervoudige adviezen afgeven. Voor het eerst sinds jaren daalt het
percentage enkelvoudige adviezen. De afgelopen jaren steeg dit naar 84,2 procent; in schooljaar
2015/2016 is nog 80,5 procent van de adviezen enkelvoudig (figuur 2.2d).
Figuur 2.2d Percentages enkelvoudige en meervoudige adviezen in de periode 2011/2012-2015/2016 (n
2015/2016=183.629)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Grote regionale verschillen 
 Er bestaan aanzienlijke regionale verschillen in de mate waarin
scholen enkelvoudige adviezen afgeven (figuur 2.2e). Leerlingen in de noordelijke provincies
(Friesland, Groningen en Drenthe), delen van Gelderland en Midden- en West-Brabant krijgen het
vaakst een enkelvoudig advies. In Zeeland, het Westland, de Zaanstreek, Salland, Noord-Limburg
en Oost-Brabant krijgen verhoudingsgewijs de meeste leerlingen een meervoudig advies. Ook
tussen de vier grote steden zien we verschillen: in Utrecht geven scholen meestal enkelvoudige
adviezen, de andere grote steden geven naar verhouding vaak meervoudige adviezen.
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Figuur 2.2e Percentage leerlingen met een enkelvoudig advies naar gemeente in 2016 (n=183.293)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Onvoldoende zicht op afwegingen rond schooladvies 
 Het herzien van een schooladvies is niet
vanzelfsprekend. Scholen kunnen redenen hebben om het schooladvies niet bij te stellen.
Misschien schat de leraar in dat de leerling met hoger opgeleide ouders een thuisklimaat heeft dat
bevorderlijker is voor de leerprestaties dan dat van de leerling uit een achterstandsmilieu (in termen
van bijvoorbeeld hulp bij huiswerk en stimuleren tot leren). Ook kan een irrationeel of onbewust
vooroordeel bij sommige leerlingen een rol spelen, zoals de neiging tegemoet te komen aan
veeleisende ouders, of een verkeerde inschatting van de mogelijkheden van achterstandskinderen
vanwege hun milieu. Mogelijk heeft de leraar andere informatie over de leercapaciteiten van een
leerling, die niet gemeten wordt met de eindtoets, zoals de motivatie om te leren. Wellicht spelen
ook afspraken tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs een rol. Bijvoorbeeld
afspraken over enkelvoudige advisering of een voorzichtige advisering, om de kans op vertraging
in de onderbouw van het voortgezet onderwijs te verkleinen. Er is meer zicht nodig op de over
wegingen die basisscholen maken bij het bepalen van het uiteindelijke schooladvies. Dat maakt
duidelijk wat de afwegingen van de leraar toevoegen aan de informatie die de uitslag van de
eindtoets oplevert.
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2.3 De leraar
Omgaan met verschillen
Variëteit onder leerlingen 
 Een basisschoolklas is per definitie divers. Veel leerlingen met
verschillende achtergronden, talenten, houdingen en vaardigheden zitten bij elkaar in de klas.
Leraren geven inmiddels onderwijs aan kinderen van de eerste, tweede en derde generatie
migranten. Kinderen uit de derde generatie niet-westerse migranten hebben, als beide ouders
tweede generatie migranten zijn, nog steeds een onderwijsachterstand (CBS, 2016; Huijnk en
Andriessen, 2016). Daarnaast varieert het opleidingsniveau van ouders en is op sommige scholen
sprake van een toenemend aantal leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.
Groepsgrootte stabiel 
 In 2016 is de omvang van de gemiddelde groep ruim 23 leerlingen
(OCW, 2016b). Dit is al een aantal jaar stabiel. Er is wel veel variëteit te zien. Het aantal grote
groepen met meer dan 30 leerlingen stijgt dit jaar van 5,7 naar 6,6 procent. Bijna twee derde van
de groepen heeft minder dan 26 leerlingen. Scholen hebben verschillende redenen om groepen
groter of kleiner te maken. Soms zijn dit praktische, maar vaak ook onderwijsinhoudelijke redenen.
Ondersteuning steeds meer door leraar 
 Sinds de start van Weer Samen Naar School, de
voorloper van passend onderwijs, is de ondersteuning van leerlingen met speciale onderwijs
behoeften verschoven van buiten de groep bij de remedial teacher naar ín de groep bij de leraar.
Ook ontstaat een andere kijk op onderwijsleerproblemen: minder nadruk op de problemen of
stoornissen van de leerling, maar vooral uitgaan van de ondersteuningsbehoeften en de mogelijkheden van de leerling en de leraar. De inhoudelijke invulling, organisatie en uitvoering van onderwijs op maat liggen meestal bij de leraar. Die krijgt daarbij ondersteuning van de intern begeleider
en eventueel externe ondersteuners. Ongeveer een derde van de leraren en intern begeleiders vindt
dat met de start van passend onderwijs in augustus 2014 de ondersteuningsmogelijkheden vanuit
het samenwerkingsverband zijn afgenomen (Smeets en Van Veen, 2016).
Omgaan met verschillen blijft complex 
 We zien sinds 2011/2012 dat het leraren steeds beter
lukt om de verwerkingsopdrachten af te stemmen op de onderwijsbehoeften van hun leerlingen
(tabel 2.3a). Het lastigste blijft de afstemming van de instructie. Procentueel gezien zit hier weinig
ontwikkeling in. Al jaren gebeurt dit in ongeveer een derde van de lessen in onvoldoende mate.
Inspecteurs geven aan dat leraren de instructie de laatste jaren wel beter zijn gaan afstemmen,
maar dat zij als inspecteurs met deze verandering zijn meegegroeid. Ze zijn in de loop van de tijd
meer gaan verwachten op dit punt. Lag eerst de nadruk op de organisatievorm (instructietafel,
kleine kring, niveaugroepen), nu kijken inspecteurs meer naar de inhoud van de instructie: sluit deze
aan bij wat specifieke leerlingen nu bij deze leeractiviteit nodig hebben? Dit is een volgende stap bij
de verdere inhoudelijke afstemming van de instructie op de onderwijsbehoeften van leerlingen.
Tabel 2.3a Percentage lessen waar de afstemming onvoldoende is in de periode 2011/2012-2015/2016
(n 2015/2016=775)*
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Afstemming instructie

33

34

Afstemming verwerking

25

24

32

35

35

21

20

15

Afstemming onderwijstijd

15

11

9

11

13

*significante verschillen ten opzichte van het voorafgaande jaar zijn vetgedrukt
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Basis is gelegd 
 De meeste leraren realiseren de voorwaarden voor onderwijs op maat. Dat zijn er
veel: goede algemene didactische vaardigheden, een effectieve klassenorganisatie, een passend
leerstofaanbod, zicht op de ontwikkeling van leerlingen en een vertaling van deze gegevens naar
de praktijk van alledag. In ongeveer 10 procent van de lessen geven leraren geen duidelijke uitleg,
tonen ze onvoldoende klassenmanagementvaardigheden of creëren geen taakgerichte werksfeer
(tabel 2.3b). De meeste leraren beheersen deze vaardigheden echter wel. De actieve betrokkenheid
van leerlingen is nog steeds hoog, maar is over vijf jaar bezien in minder lessen te zien.
Feedback is een van de krachtigste hulpmiddelen bij succesvol lesgeven en leren (Hattie, 2009).
In meer dan een kwart van de lessen maken leraren hier onvoldoende gebruik van. Hier liggen
kansen voor verdere kwaliteitsverbetering.
Tabel 2.3b Percentage lessen waar de algemeen didactische vaardigheden onvoldoende zijn in de periode 2011/20122015/2016 (n 2015/2016=775)*
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Duidelijke uitleg

11

9

9

8

10

Taakgerichte werksfeer

6

5

6

7

8

Leerlingen zijn actief betrokken

8

9

10

8

12

Feedback op leer- en ontwikkelingsproces

31

21

25

27

28

*significante verschillen ten opzichte van het voorafgaande jaar zijn vetgedrukt
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Leerstofaanbod afgestemd op leerlingen 
 Bijna alle scholen hebben inmiddels een leerstof
aanbod dat is afgestemd op de eigen leerlingenpopulatie (bijlage 2, tabel 1). De toenemende
mogelijkheden van ICT in het onderwijs dragen positief bij aan de afstemming in het aanbod en
mogelijk ook aan de afstemming in de verwerking. Vrijwel alle methoden voor taal, lezen en
rekenen-wiskunde die de laatste tien jaar zijn verschenen, gaan uit van onderwijs op meer dan
één niveau. Leraren ontbreekt het echter geregeld aan tijd om het beschikbare aanbod volledig te
gebruiken. De betere leerlingen krijgen daardoor vaak te weinig extra instructie en begeleiding.
Daarnaast worden aan hun werk weinig eisen gesteld (Inspectie van het Onderwijs, 2015b).
Een duidelijke doorgaande lijn in het aanbod voor de verschillende leerdomeinen kan leraren
houvast geven bij doelgericht onderwijs voor deze groep leerlingen.
Zicht op ontwikkeling 
 Op ruim twee van de tien scholen volgen de leraren de ontwikkeling van
leerlingen goed. Ze analyseren en evalueren de gegevens goed en trekken daar vervolgens consequenties uit voor het vervolgaanbod. Bij ruim zes van de tien scholen is dat in voldoende mate het
geval en bij ongeveer een op de zeven scholen gaat dit niet goed. Leraren vinden dit opbrengst
gericht en planmatig werken vaak tijdrovend en belastend, maar wel zinvol (Van Bergen, PaulussenHoogeboom, De Weerd en Bleeker, 2016; Kuiper, Van Loon-Dikkers en Ledoux, 2015). Het systeem
voor opbrengstgericht werken en omgaan met verschillen is dus veelal ingericht, maar nog niet
uitgebalanceerd. De uitvoering kost daarom veel tijd en energie. De analyses en plannen zijn geen
doel op zich, maar moeten zinvol zijn voor het onderwijs in de klas.
Procedures extra ondersteuning werken, maar kosten veel tijd 
 De meeste scholen bieden extra
begeleiding of uitdaging voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Zij stellen voor deze
leerlingen een (ontwikkelings)perspectief op, evalueren vervolgens of dit het gewenste effect heeft
en passen, als dat nodig is, de aanpak aan. Maar ook hier geldt dat het opstellen van ontwikkelingsperspectieven of groeidocumenten leraren en intern begeleiders (nog) veel tijd kost en de uitvoering niet altijd volledig lukt (Inspectie van het Onderwijs, 2015b; Kuiper, Van Loon-Dikkers en
Ledoux, 2015).
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Professionalisering
Professionaliseringsbehoefte gericht op passend onderwijs blijft groot 
 De afgelopen twee jaar
hebben veel leraren professionaliseringsactiviteiten gericht op de invoering van passend onderwijs
gevolgd, zoals handelingsgericht werken en omgaan met gedrags-, sociaal-emotionele of cognitieve problemen. Toch zouden bijna alle leraren (speciaal) basisonderwijs zich nog steeds graag
verder bekwamen in het geven van passend onderwijs. Een ruime meerderheid vindt dat de
gevolgde en geplande professionaliseringsactiviteiten goed aansluiten op hun
ontwikkelingsbehoeften.
Verschillen tussen leraren 
 De leraar speelt een belangrijke rol bij het welbevinden en de betrokkenheid van zijn leerlingen, maar ook bij hun leerresultaten. Leraren van basisscholen met voldoende of goede prestaties op de eindtoets realiseren vaker een goede taakgerichte werksfeer en een
hoge betrokkenheid van leerlingen dan leraren op scholen met onvoldoende prestaties op de
eindtoets. Leraren tussen de 20 en 29 jaar geven vaker duidelijke uitleg en zorgen vaker voor een
taakgerichte werksfeer in de klas dan leraren van 60 jaar of ouder. Daarnaast geven zij vaker
feedback en instructie en verwerking op maat en zorgen zij voor meer betrokkenheid bij leerlingen
dan leraren tussen de 50 en de 59 jaar. Competenties van leraren zijn van belang bij de keuze voor
verdere professionaliseringsactiviteiten.
Professionalisering kan effectiever 
 Lesobservaties en feedback zijn effectief voor de verbetering
van de onderwijskwaliteit, vooral systematische feedback van een collega die goed is in de vaardigheden die een ander moeilijk vindt (CPB, 2016). Leraren die goed zijn in didactische of differentiatievaardigheden, zijn actiever bezig met hun professionalisering dan andere leraren. Zij nemen
bijvoorbeeld vaker deel aan netwerken en organiseren vaker lesbezoeken van of bij collega’s.
Voor leraren die nog kunnen groeien in hun didactische vaardigheden kan het zinvol zijn om zich
meer bezig te houden met dergelijke scholing.
Startende leraren krijgen meestal begeleiding 
 De meeste startende leraren krijgen begeleiding
bij het inwerken. In de eerste drie jaar van hun loopbaan hebben ze volgens een ruime meerderheid
van schoolleiders (80 procent) minder extra taken, zodat ze meer tijd overhouden voor hun
lesgebonden taken. Van de startende leraren zelf zegt iets minder dan de helft (45 procent) taakverlichting te krijgen. Startende leraren hebben veel baat bij coaching door en samenwerking met een
ervaren collega (CPB, 2016). Ook hierbij geven schoolleiders vaker dan de leraren aan dat deze vorm
van begeleiding wordt ingezet.
Professionalisering nodig voor alle leeftijden 
 Afhankelijk van de aanwezige competenties en de
fase in de loopbaan, zijn passende professionaliseringsactiviteiten die aansluiten bij de ‘zone van
naaste ontwikkeling’ van de leraar nodig. Leraren boven de 55 jaar krijgen minder vaak feedback
van de schoolleider na een lesbezoek dan jongere collega’s. Dit terwijl we zien dat leraren met
meer dan dertig jaar leservaring minder feedback geven aan leerlingen en minder instructie en
verwerking op maat dan collega’s met vier tot tien jaar ervaring. Ook ervaren leraren lijken zich te
bedienen van een beperkt (vak)didactisch repertoire (Van der Grift, Helms-Lorenz, Maandag en
De Vries, 2012). Van der Grift e.a. stellen dat leraren na hun startperiode onvoldoende uitgedaagd
worden om zich verder (vak)didactisch te bekwamen en om te reflecteren op de invloed van hun
handelen op leeractiviteiten en leerresultaten van leerlingen. Professionaliseren en ontwikkelen
blijft op alle leeftijden van belang.
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2.4 Werken aan kwaliteitsverbetering
Basiskwaliteit op bijna alle scholen 
 Op ongeveer 98 procent van de basisscholen voldoet de
onderwijskwaliteit aan de minimale verwachtingen die we daarbij hebben. Op 1 september 2016
waren 111 scholen zwak en 14 scholen zeer zwak. Daarmee is het aandeel zwakke scholen (1,7 procent)
iets gedaald ten opzichte van voorgaande jaren; het aandeel zeer zwakke scholen (0,2 procent) is gelijk
aan voorgaande jaren. Zwakke en zeer zwakke scholen slagen er steeds beter in de kwaliteit van het
onderwijs op een voldoende niveau te brengen. De scholen die nog (zeer) zwak zijn, zijn meestal wat
kleiner, liggen verhoudingsgewijs vaak in de provincies Groningen, Drenthe of Flevoland of in de stad
Rotterdam (bijlage 3, tabel 1, 2 en 3).
26 nieuwe excellente scholen 
 Scholen kunnen zichzelf aanmelden om deel te nemen aan het
traject Excellente Scholen. Voor de toekenning van het predicaat is het belangrijk dat een school
goed onderwijs geeft. In 2016 zijn er 26 excellente scholen bijgekomen: 24 in het regulier basis
onderwijs en 2 in het speciaal basisonderwijs. Elk van deze scholen heeft een uniek excellentie
profiel. De één is bijvoorbeeld goed in het stimuleren en uitdagen van leerlingen om initiatief te
tonen en de ander heeft een breed sportprogramma om daarin de talenten van leerlingen te
ontdekken.
Veranderingen in toezicht 
 De inspectie vernieuwt het toezicht op het onderwijs. Sinds 2015
testen we een nieuw kader om scholen mee te beoordelen. De eerste uitkomsten van onderzoeken
met dit kader onder een representatieve groep van scholen in het schooljaar 2015/2016 wijzen op
een toename van het aantal (zeer) zwakke scholen (figuur 2.4a).
Figuur 2.4a Beoordeling van scholen op basis van voorlopig kader en voorlopige beslisregels in 2015/2016
(in percentages, n=188)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Zicht op ontwikkeling krijgt meer gewicht 
 In het definitieve onderzoekskader, dat op 1 augustus
2017 van kracht zal worden, zijn – na een wetswijziging – nog belangrijke wijzigingen aangebracht.
De deugdelijkheidseisen (wettelijke vereisten) bepalen voor elke standaard of het oordeel voldoende
of onvoldoende is. De eigen aspecten van kwaliteit bepalen vervolgens het onderscheid tussen
voldoende en goed. Voor het eindoordeel voldoende op schoolniveau moet nu in elk geval de
standaard ‘Zicht op ontwikkeling’ als voldoende zijn beoordeeld. Deze standaard is in de pilotfase
het vaakst als onvoldoende beoordeeld, namelijk in 13,6 procent van de onderzoeken. Dit hoge
percentage maakt duidelijk dat veel scholen nog moeite hebben om alle elementen die in deze
standaard tot uitdrukking komen, in praktijk te brengen. Leraren hebben over het algemeen wel zicht
op de ontwikkeling van de leerlingen, maar een goede analyse van de informatie en het beredeneerd
treffen van verbetermaatregelen vinden zij lastig (zie 2.3). Deze elementen vinden we wezenlijk voor
de kwaliteit van het onderwijs.
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Belang kwaliteit school 
 Het is belangrijk dat scholen onderwijs geven dat van voldoende
kwaliteit is. Wanneer leerlingen namelijk onvoldoende leren, kan dat een grote impact hebben op
hun schoolloopbaan. Leerlingen die van (zeer) zwakke basisscholen komen, halen in het voortgezet
onderwijs de opgelopen leerachterstand niet in. Deze leerlingen zitten na drie jaar voortgezet
onderwijs bijna een half onderwijsniveau lager dan leerlingen die van basisscholen met betere
resultaten kwamen (figuur 2.4b). Het verschil in leerjaar 3 tussen beide groepen leerlingen neemt
zelfs iets toe. Een leerling afkomstig van een basisschool met te lage onderwijsresultaten die
bijvoorbeeld de mavo volgt, had wellicht ook havo kunnen doen als hij op een betere basisschool
had gezeten.

Gemiddeld onderwijsniveau

Figuur 2.4b Verschil in advisering en onderwijspositie in leerjaar 3 van leerlingen naar kwaliteit basisschool
(cohorten 2011-2013, n=397.703)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Instabiele eindresultaten 
 Het lukt een deel van de voormalig (zeer) zwakke scholen niet om te
zorgen dat de eindresultaten gedurende een langere periode van voldoende niveau zijn. Van de
scholen die in 2013 (zeer) zwak waren en zich daarna verbeterden, heeft 40 procent in 2016 te lage
eindresultaten. Ook een deel van de scholen met basiskwaliteit heeft niet automatisch eindresultaten die van voldoende niveau zijn en passen bij de kenmerken van hun leerlingenpopulatie. Deze
scholen halen evenmin altijd het maximale uit de leerlingen en deze leerlingen kunnen, net als op
zwakke en zeer zwakke scholen, ook te maken krijgen met een relatieve leerachterstand. Langdurig
benedengemiddeld presteren, of zelfs onder het minimaal te verwachten niveau, komt vaak voort
uit tekortkomingen in het onderwijs en de kwaliteitszorg (Scheerens, 2007). De onderwijskwaliteit
op deze scholen zal dus omhoog moeten.
Veel ruimte voor verbetering 
 De impact van de leerachterstand die leerlingen oplopen in het
basisonderwijs als gevolg van onvoldoende onderwijskwaliteit onderschrijft nogmaals het belang
van goed onderwijs. De verantwoordelijkheid voor goed onderwijs ligt bij besturen en scholen. Om
die verantwoordelijkheid goed in te kunnen vullen, maken besturen en scholen gebruik van een
stelsel van kwaliteitszorg. Dat bij een grote groep scholen de resultaten op de eindtoets regelmatig
achterblijven, suggereert echter dat het stelsel van kwaliteitszorg te vaak niet goed functioneert.
Deze scholen en hun besturen lijken achterblijvende resultaten niet op tijd te signaleren of tekortkomingen in de onderwijskwaliteit niet succesvol weg te werken.
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2.5 Sociale omgeving
Concentratie van maatschappelijke problemen
Meer kinderen in de knel 
 Ongeveer 400.000 kinderen hebben extra bescherming, aandacht en
steun nodig omdat de leefomstandigheden voor hen slecht zijn (Tierolf, Gilsing en Steketee, 2017).
Die kinderen wonen verspreid over heel Nederland, maar er zijn duidelijk concentraties in specifieke
wijken en gemeenten (figuur 2.5a). Het CBS meldt dat in 2015 het aantal kinderen dat in armoede
opgroeit, in vergelijking met een jaar eerder met 1,3 procent is toegenomen tot 226.000 kinderen
(zie www.jeudgmonitor.cbs.nl).
Figuur 2.5a Spreiding kinderen in slechte leefomstandigheden over Nederland naar postcode 4-gebied

Kwaliteit leefomstandigheden

Minder goede leefomstandigheden

Goede leefomstandigheden

Bron: Tierolf, Gilsing en Steketee, 2017
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De school als reddingsboei? 
 ‘It takes a village to raise a child.’ Maar wat als de ‘village’ dat niet
kan? Komt dan alles op het bordje van de school terecht? Kinderen groeien op in verschillende
leefwerelden: thuis, op school, samen met vrienden en in de wijdere omgeving. Elke leefwereld
heeft invloed op de ontwikkeling van kinderen (Groenendaal en Dekovic, 2000; Meij, 2011). In
sommige buurten stapelen de problemen zich op; zowel in het gezin als in de vriendengroep als in
de buurt zijn meer risicofactoren dan beschermende factoren aanwezig. De school lijkt dan de enige
veilige en stabiele plek te zijn in het leven van een kind. Scholen proberen wat misgaat in de
thuissituatie of in de omgeving te compenseren. Dit kan de school niet alleen. Het kan wel leiden
tot een gevoel van (over)belasting bij leraren.
Scholen kwetsbaar voor ziekteverzuim en mobiliteit 
 Op scholen met veel achterstandsleerlingen
ligt het ziekteverzuim van leraren hoger en lijkt ook de mobiliteit hoger te liggen (Lachmansingh,
2016). Een hoog ziekteverzuim en wisselingen in het team kunnen erop wijzen dat leerkrachten
overbelast zijn. Dat kan leiden tot discontinuïteit in de school, wat een risico vormt voor de kwaliteit
van het onderwijs. Ook de teamsamenstelling van scholen met veel achterstandsleerlingen is van
invloed op de onderwijskwaliteit. Er werken meer leraren die aan het begin of aan het eind (59+) van
hun carrière staan (Lachmansingh, 2016).
Deel scholen speelt in op doelgroep 
 Inspecteurs signaleren verschillen tussen scholen die onder
lastige omgevingsomstandigheden moeten werken. Een deel van de scholen heeft van oudsher een
complexe populatie. De problematiek in deze scholen lijkt zich op te stapelen. Scholen uit deze
groep spelen vaak goed in op de problemen die kinderen en ouders mee naar school brengen.
Zij kennen hun leerlingen- en ouderpopulatie en hebben hun onderwijs hierop afgestemd.
Daarnaast kennen de scholen de weg in de buurt. Zij staan er niet alleen voor. Door samenwerking
met diverse instellingen (onder andere maatschappelijk werk, consultatiebureau, jeugdzorg,
wijkpolitie, leerplicht) beschikken zij over een netwerk rondom de school waarin ieder zijn eigen rol
en verantwoordelijkheid heeft. De inspanningen om goed onderwijs te geven blijven groot, maar
scholen hebben in beeld waar ze de accenten moeten leggen en weten wat werkt bij hun doelgroep.
Scholen reageren soms te laat 
 Een ander deel betreft scholen waar de leerlingenpopulatie (snel)
aan het veranderen is. Sommige van deze scholen voelen zich enigszins overvallen door de veranderingen in de leerlingenpopulatie. Zij hebben wel opgemerkt dat er ‘andere kinderen’ op school
zijn gekomen: kinderen met andere achtergronden en onderwijsbehoeften. Maar ze hebben het
onderwijs niet (voldoende) aangepast, waardoor bestaande aanpakken op een gegeven moment
niet meer werken. Onvoldoende anticipatie op de veranderingen in de leerlingenpopulatie kan
leiden tot een mismatch tussen de onderwijsbehoeften van de leerlingen en het onderwijs dat
gegeven wordt. Dit geeft risico’s voor de onderwijskwaliteit. Te laat reageren op veranderingen in
de leerlingenpopulatie is een van de redenen waarom scholen soms (zeer) zwak worden
(Inspectie van het Onderwijs, 2006).
Samenwerking met partners in buurt noodzakelijk 
 Een belangrijke taak voor scholen in
complexe wijken is te zorgen voor een veilige schoolomgeving waarin leerlingen kansen krijgen om
tot leren te komen. Ook een veilige thuissituatie en wijk zijn van groot belang voor de ontwikkeling
van kinderen, maar dit is geen primaire taak van de school. Lesgeven in zeer diverse klassen vraagt
om expertise op het gebied van taal, didactiek en differentiatie, maar ook om kennis van sociaalpsychologische fenomenen en sociale identiteit, van de relatie tussen school en de wijk en van
ouderbetrokkenheid (Severiens, Wolff en Van Herpen, 2014). Met andere woorden: scholen moeten
de samenwerking met de buurt zoeken. Een sterk netwerk om de school kan het gevoel van (over)
belasting bij leraren verminderen en bijdragen aan een sterke leer- en leefomgeving voor kinderen.
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Sociale kwaliteit
Accent burgerschapsvorming vaak op sociaal domein 
 Een evenwichtige sociaal-emotionele
ontwikkeling en de verwerving van sociale en maatschappelijke vaardigheden vormen belangrijke
opdrachten voor scholen. Zo vraagt de wet van scholen ‘het actief burgerschap en de sociale
integratie’ van leerlingen te bevorderen. Bij de invulling die scholen daaraan geven ligt het accent
vaak op het sociale domein: bij de bevordering van sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Ook maatschappelijke onderwerpen zoals democratie en andere culturen komen aan
de orde, maar nemen in het burgerschapsonderwijs van basisscholen vaak een kleinere plaats in
(Inspectie van het Onderwijs, 2016a).
Aanbod burgerschapsvorming is een breed palet 
 Scholen vinden het schoolklimaat een
belangrijk middel om burgerschap te bevorderen. Daarnaast bestaat de kern van het burgerschapsonderwijs veelal uit gerichte aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling – vaak met een
daarop gerichte methode – en onderdelen uit algemene lesmethoden waarin thema’s aan de orde
komen die met burgerschap te maken hebben. Soms gebruiken scholen een werkwijze die speciaal
op burgerschapsvorming is gericht. Vaak behandelen ze burgerschapsthema’s naar aanleiding van
de schoolpraktijk of de actualiteit.
Ook in doelen vooral aandacht voor sociale vaardigheden 
 De meeste scholen hebben alleen
globaal geformuleerd welke burgerschapsdoelen ze met de leerlingen willen bereiken. Voor de
sociale vaardigheden werken ze vaak wel met verder uitgewerkte doelen, zoals het bevorderen van
het zelfvertrouwen of de zelfstandigheid van leerlingen. Bevordering van sociale vaardigheden
krijgt vaak – wekelijks of dagelijks – aandacht. Datzelfde geldt ook voor de bevordering van
omgangsregels en basiswaarden, waar scholen ook veel waarde aan hechten. Andere thema’s,
zoals democratie en andere culturen, krijgen maandelijks of enkele keren per jaar aandacht.
Bij de invulling van het burgerschapsonderwijs ligt, zeker bij de maatschappelijke thema’s,
het accent in de bovenbouw.
Kwaliteit burgerschapsonderwijs onvoldoende 
 De inspectie maakt zich zorgen over de kwaliteit
van de burgerschapsvorming. Wij constateren al lange tijd dat het onderwijs in burgerschaps
vorming weinig samenhang vertoont. Scholen geven er weliswaar op verschillende manieren
aandacht aan, maar dat blijven vaak losse activiteiten. Ook hebben scholen vaak niet benoemd
wat ze vinden dat leerlingen bij het verlaten van de school zouden moeten weten, kunnen en
vinden. Er zijn geen concrete leerdoelen. Het verrast dan niet dat scholen niet weten wat leerlingen
van het burgerschapsonderwijs hebben geleerd. Wij bepleiten dat snel meer werk wordt gemaakt
van de verdere ontwikkeling van burgerschapsonderwijs. Een doelgerichtere aanpak is nodig.
Een aanpak waarin vanuit een doorgaande leerlijn wordt toegewerkt naar realisering van concrete
leerdoelen, waardoor scholen weten welke resultaten ze bereiken (Inspectie van het Onderwijs,
2016a).
Sociale veiligheid en pesten 
 Vorig jaar zagen we dat scholen verschillen in de mate waarin
leerlingen zich veilig voelen (Inspectie van het Onderwijs, 2016a). Dat is niet veranderd. Goed nieuws
is dat verreweg de meeste leerlingen zich veilig voelen op school. Het percentage leerlingen dat
wordt gepest nam enigszins af (Scholte, Nelen, De Wit en Kroes, 2016). In schooljaar 2015/2016 gaf
97 procent van de leerlingen aan zich veilig te voelen. Tegelijkertijd meldt 10 procent te worden
gepest. Twee jaar daarvoor gold dat voor 14 procent van de leerlingen (Scholte e.a., 2016). Het is
belangrijk te blijven streven naar een school die voor alle leerlingen veilig is. De inspectie gaat met
ingang van schooljaar 2016/2017 na of scholen invulling geven aan de wettelijke zorgplicht sociale
veiligheid, door jaarlijks in kaart te brengen of leerlingen zich veilig voelen.
Meldcode aanwezig 
 Vrijwel alle scholen beschikken over de wettelijk verplichte meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling. Weinig scholen geven aan dat meldingen zijn gedaan.
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Meldingen vertrouwensinspecteurs
Aandacht voor fysiek geweld 
 De meeste meldingen die vertrouwensinspecteurs krijgen, gaan over
psychisch of fysiek geweld (figuur 2.5b). Opvallend is het hoge aantal meldingen van (zware) mishandeling: een derde van het totaal aantal meldingen binnen fysiek geweld. Fysiek geweld staat ook vaak in
verband met pesten. Het gaat hierbij om langdurige situaties rond pesten die door de scholen niet goed
worden opgelost, en die uitmonden in fysiek geweld zoals vechtpartijen. Soms zijn ouders betrokken
bij incidenten in en rond de school. Het is van belang dat scholen en besturen actief aandacht besteden
aan een goed veiligheidsbeleid, dat invulling geeft aan de wettelijke zorgplicht voor sociale veiligheid
op school. Belangrijke onderdelen daarvan zijn een jaarlijkse monitoring van de veiligheidsbeleving van
leerlingen en een toereikend veiligheidsbeleid, dat aansluit bij de eventuele problemen of risico’s.
Figuur 2.5b Aantal meldingen vertrouwensinspecteurs primair onderwijs in 2015/2016
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Betrokkenen bij seksueel misbruik 
 Bij meldingen over seksueel misbruik gaat het meestal om
ongewenste hinderlijke aanrakingen of over ontucht met misbruik van gezag of ontucht met een
wilsonbekwame. In meer dan de helft van de gevallen is de beschuldigde een met taken belast
persoon, zoals een leerkracht of een lid van het niet-onderwijzend personeel. Bij seksuele intimidatie
gaat het vaak om ongewenste hinderlijke aanrakingen of andere vormen van grensoverschrijdend
(non-verbaal) gedrag. Bij deze categorie meldingen is de beschuldigde in een kwart van de gevallen
een met taken belast persoon.

2.6 Speciaal basisonderwijs
Nauwelijks nog zwakke speciale basisscholen 
 Het aandeel scholen voor speciaal basisonderwijs
met basistoezicht blijft verder stijgen. Bijna alle speciale basisscholen (99 procent) hebben voldoende
onderwijskwaliteit. Er zijn nog maar twee zwakke speciale basisscholen, en geen enkele speciale
basisschool is zeer zwak. De onderwijskwaliteit van het speciaal basisonderwijs vertoont een
stabiel beeld.
Leraren verstaan hun vak 
 Duidelijke uitleg, een taakgerichte werksfeer en actieve en betrokken
leerlingen zijn sterke punten. Afstemming van de instructie, verwerking en onderwijstijd blijven net
als in voorgaande schooljaren lastig voor leraren. Toch stemmen zeven van de tien leraren de
instructie wel voldoende af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Ongeveer vier van de vijf
leraren geeft tijdens de lessen voldoende feedback, een van de krachtigste hulpmiddelen bij
succesvol lesgeven en leren (Hattie, 2009; zie ook 2.3). Leraren in het speciaal basisonderwijs
stemmen de instructie vaker af op de onderwijsbehoeften van hun leerlingen en geven leerlingen
vaker feedback dan leraren in het basisonderwijs.
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Leraren volgen en begeleiden leerlingen 
 Op ruim 90 procent van de speciale basisscholen
volgen de leraren de ontwikkeling van de leerlingen voldoende tot goed, analyseren de gegevens
en bepalen hoe zij het onderwijs kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Alle scholen hebben ontwikkelingsperspectieven opgesteld voor hun leerlingen. Zij gebruiken
deze om het onderwijsaanbod voor de lange en korte termijn te plannen. Vervolgens evalueren zij
jaarlijks het ontwikkelingsperspectief en stellen dit indien nodig weer bij. Meer dan de helft van de
speciale basisscholen doet dit goed.
Vaker deelname eindtoets 
 Ongeveer 18 procent van de leerlingen in groep 8 nam in 2016 deel
aan een eindtoets. Dat is 2,5 keer zo veel als in 2015. De meeste leerlingen maakten de ROUTE
8-toets. De gemiddelde score van de leerlingen die eindtoetsen maken, correspondeert met het
niveau van de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Deelname aan de eindtoets is voor
leerlingen uit het speciaal basisonderwijs niet verplicht.
Niveau begrijpend lezen iets hoger dan rekenen 
 Het gemiddelde niveau voor begrijpend lezen
van de schoolverlaters in de eindgroepen ligt sinds 2013 rond het niveau van halverwege groep 6.
Het rekenniveau ligt gemiddeld genomen een half jaar lager, op het niveau van eind groep 5.
Meer uitstroom naar praktijkonderwijs en vso 
 De afgelopen vijf jaar stijgt het aandeel van de
leerlingen dat als schooladvies praktijkonderwijs (van 36 naar 39 procent) of voortgezet speciaal
onderwijs (van 2 naar 5 procent) krijgt, terwijl het advies basisberoepsgerichte leerweg vmbo
(van 40 naar 38 procent) lijkt te dalen. Onduidelijk is welke invloed de start van passend onderwijs,
de introductie van het leidende basisschooladvies of een voorzichtig aannamebeleid van het
voorgezet onderwijs hebben op de veranderende uitstroom.
Instroom vermindert, gedragsproblematiek neemt toe 
 Het aantal leerlingen in het speciaal
basisonderwijs blijft dalen. Sinds 2014/2015 daalt het percentage instromers ten opzichte van de
totale populatie in het speciaal basisonderwijs. Dit komt door de verminderde instroom vanuit het
basisonderwijs. De instroom van kinderen die eerder nog niet naar school gingen lijkt licht toe te
nemen (Koopman en Ledoux, 2016). In gesprekken wijzen directeuren en bestuurders van speciale
basisscholen op de verandering van de leerlingenpopulatie: een toename en verzwaring van de
gedragsproblematiek (zie ook De Boer en Van der Worp, 2016). De situatie is echter niet voor elke
speciale basisschool hetzelfde. Bijna twee derde van de directeuren vindt dat door passend
onderwijs de zorgbreedte van het speciaal basisonderwijs is veranderd, vooral als het gaat om
cognitie/leren en gedrag/sociaal-emotionele ontwikkeling.
Zoeken naar samenwerkingsvormen 
 In sommige samenwerkingsverbanden leiden opvattingen
over passend onderwijs of veranderingen in de leerlingenpopulatie tot een nieuwe koers, waarbij
speciale basisscholen nauwe samenwerking zoeken met basisscholen of scholen voor speciaal
onderwijs. Hier stuiten scholen en besturen soms op de randen van de wet.
Vaak onduidelijke positie binnen samenwerkingsverband 
 De positie die speciale basisscholen
innemen binnen de samenwerkingsverbanden verschilt sterk per school, uiteenlopend van ‘spin in
het web’ tot een plek aan de zijlijn. Naast een onderwijsfunctie hebben veel speciale basisscholen
ook een begeleidings- of expertisefunctie. Ook de invulling van die laatste taak loopt sterk uiteen.
De toekomstige positie van het speciaal basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband lijkt
voor zowel het samenwerkingsverband als het bestuur en de school vaak onduidelijk. Waar
basisscholen het speciaal onderwijs makkelijker lijken te vinden sinds passend onderwijs, lijkt het
speciaal basisonderwijs soms uit beeld te raken. Speciale basisscholen maken vaker dan scholen
voor speciaal onderwijs deel uit van besturen met vooral basisscholen. Directeuren van speciale
basisscholen ervaren dat binnen deze besturen en binnen het samenwerkingsverband bestuurders
zich meer richten op de belangen van reguliere basisscholen dan op die van het speciaal
basisonderwijs.
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2.7 Overig onderwijs
Voor- en vroegschoolse educatie in de G37
Verbetering vve-beleid 
 Het gemeentelijk vve-beleid is de afgelopen vijf jaar sterk verbeterd.
Het percentage gemeenten dat als ‘een voorbeeld voor anderen’ kan dienen is op alle onderzochte
gebieden minimaal 25 procent en soms zelfs hoger dan 75 procent (figuur 2.7a). De gemeenten
voldoen aan de wettelijke eisen voor het gemeentelijk vve-beleid. Daarnaast stimuleren zij de
kwaliteit van vve op de voor- en vroegscholen door afspraken te maken over onder andere het
ouderbeleid en de kwaliteitszorg. Bij een aantal gemeenten zijn op deze aspecten nog wel verbeteringen mogelijk. In die gemeenten ontbreekt een analyse van de ouderpopulatie en een aanpak van
ouderbetrokkenheid op basis van concrete doelen en afspraken. Sommige gemeenten hebben ook
geen heldere afspraken met de voor- en vroegscholen gemaakt over de manier waarop zij de
kwaliteit van vve verbeteren, evalueren en borgen.
Figuur 2.7a Beoordeling gemeentelijk vve-beleid (in percentages, n=37)
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Kwaliteit vve-locaties verbeterd 
 Ook de voor- en vroegscholen zelf ontwikkelden zich positief.
In gemeenten waar de gemiddelde kwaliteit van het vve-beleid beter is, is het gemiddelde oordeel
van de kwaliteit van de uitvoering op vve-locaties hoger (en vice versa). Steeds meer voor- en
vroegscholen betrekken ouders bij het stimuleren van hun kind. Daarnaast zorgen de pedagogisch
medewerkers en leerkrachten voor een positief en ondersteunend klimaat waarin peuters en
kleuters zich kunnen ontwikkelen. Er zijn nog verbeteringen mogelijk bij onderdelen van
‘Educatief handelen’ (interactie en het aanleren van aanpakgedrag, differentiatie tussen kinderen),
bij de ‘Planmatigheid en de evaluatie van de begeleiding en zorg’, de ‘Evaluatie van de kwaliteit van
vve en de resultaten van vve’ en de ‘Inhoudelijke afstemming’ van de doorgaande lijn. Ook bestaat
er zorg om de kwaliteit van het personeel van vve-locaties. De OECD (2016) constateert daarnaast
dat er veel verschillende soorten voorschoolse opvang bestaan. Niet elke kind krijgt hetzelfde
aanbod.
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Onderwijs aan nieuwkomers
Sterke stijging nieuwkomersvoorzieningen 
 Tussen augustus 2015 en maart 2016 nam het aantal
asielzoekers sterk toe, om daarna langzaam weer af te nemen. Scholen, besturen, gemeenten en
vele andere partners hebben met man en macht gewerkt om voor alle leerplichtige kinderen zo snel
mogelijk onderwijs te regelen. Zeker de eerste helft van het schooljaar ging dit met een behoorlijke
hectiek gepaard. In genoemde periode steeg het aantal scholen aan asielzoekerscentra (type 1) en
grotere voorzieningen voor kinderen van nieuwkomers (type 2) van 53 naar 84. Het aantal kleinere
voorzieningen (een of twee klassen voor nieuwkomers) ging in anderhalf jaar tijd van 78 naar 136.
Veel basisscholen kregen te maken met leerlingen die geen Nederlands spraken. Dit zorgde voor
onrust en onzekerheid, maar de meeste schoolteams zijn deze uitdaging vol energie aangegaan.
Grote variatie binnen groep nieuwkomers 
 De omvang en samenstelling van de groep nieuw
komers verandert voortdurend. Onder ‘nieuwkomer’ verstaan we een leerling die niet in Nederland
is geboren, van wie beide ouders niet in Nederland geboren zijn en voor wie er een vestigingsdatum
in Nederland bekend is. Deze leerling spreekt de Nederlandse taal niet als hij naar Nederland
verhuist. Zowel in aantallen als naar land van herkomst bestaat een grote variatie. De groep
nieuwkomers uit westerse landen komt voor het grootste gedeelte uit Polen. Het aandeel nieuw
komers vanuit westerse landen is teruggelopen sinds 2012, terwijl het aandeel uit niet-westerse
Aziatische landen steeg. Deze laatste groep betreft vooral asielzoekers uit Syrië. Op 1 oktober 2015
bedroeg het aantal nieuwkomers dat korter dan een jaar in Nederland was 7.828; op 1 oktober 2016
was dit aantal 8.480. Ook nu bestaat de grootste groep uit Syrische kinderen. Het aandeel leerplichtige kinderen dat naar Nederland komt vanwege gezinshereniging stijgt.
Meeste nieuwkomersvoorzieningen basiskwaliteit 
 Nieuwe scholen krijgen pas in het tweede
jaar van bestaan een kwaliteitsonderzoek. Dit schooljaar bezochten inspecteurs elf nieuwkomersvoorzieningen voor de eerste keer. Negen van de elf scholen hebben nu basistoezicht. Alle al langer
bestaande voorzieningen voor nieuwkomers laten voldoende kwaliteit zien. In totaal heeft 96
procent van de nieuwkomersvoorzieningen type 1 en 2 basistoezicht, ongeveer evenveel als vorig
schooljaar. Op nieuwe scholen is de kwaliteit kwetsbaar. Toch leidde het grote aantal nieuwe
scholen niet tot meer (zeer) zwakke scholen.
Samenwerking vermindert kwetsbaarheid 
 De onvoorspelbaarheid van het aantal nieuwkomers
is lastig te hanteren voor een individuele school of een bestuur. Samenwerking in de regio maakt
scholen en besturen minder kwetsbaar en biedt mogelijkheden om NT2-expertise op te bouwen en
te onderhouden. Behoud van expertise is nodig, want nieuwkomers stromen niet allemaal in
nieuwkomersvoorzieningen in en blijven ook niet in eerste opvangvoorzieningen. Na een of
anderhalf jaar, of als statushouders verhuizen naar een eigen woning, stromen veel leerlingen
door naar het reguliere onderwijs.
Ook zouden gemeenten de doelgroep nieuwkomers mee kunnen nemen in het achterstanden
beleid. Dit kan leiden tot een versterking van het onderwijs aan nieuwkomers: op de nieuwkomersvoorzieningen, (later) in de reguliere basisscholen of buitenschools door verlenging van de leertijd.
Vormgeving NT2-onderwijs vraagt aandacht 
 Hoewel nieuwkomers in korte tijd veel leren,
starten ze vrijwel allemaal met een achterstand op de vervolgschool. Passend materiaal voor deze
leerlingen is beperkt voorhanden. Het is belangrijk dat op reguliere basisscholen goed voortgezet
NT2-onderwijs aan nieuwkomers wordt vormgegeven. Dit vraagt op korte termijn aandacht van
scholen, besturen, pabo’s, nascholers en methode-ontwikkelaars.
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2.8 Naleving en financiën
Naleving
Schooldocumenten voldoen 
 Scholen dienen te beschikken over een schoolgids en een schoolplan. Deze wettelijk verplichte documenten horen ouders informatie te geven over de school.
Alle scholen hebben een geldende schoolgids en plannen voldoende onderwijstijd in. Bijna alle
scholen hebben een geldend schoolplan.
Informatie rond passend onderwijs verbeterd 
 De schoolgids en het schoolplan moeten ook
informatie bevatten over de wijze waarop scholen passend onderwijs vormgeven. In de schoolgids
moet bijvoorbeeld staan hoe de school leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte ondersteunt. Zo weten ouders wat zij van de school mogen verwachten. In het tweede schooljaar na
invoering van passend onderwijs voldoen scholen veel beter aan deze vereisten dan vorig
schooljaar.
Informatie over ouderbijdrage soms onduidelijk 
 Scholen dienen duidelijk te zijn over de
vrijwillige ouderbijdrage. De informatie hierover is niet altijd helder. Soms is informatie onduidelijk
doordat scholen op verschillende plekken in de schoolgids informatie over de ouderbijdrage
opnemen, bijvoorbeeld als het gaat om schoolreisjes. Daarnaast verplichten besturen of scholen
ouders soms ten onrechte een ‘vrijwillige’ bijdrage te leveren voor zaken die gratis behoren te zijn.
We treffen dit bijvoorbeeld aan bij regelingen voor hoogbegaafde kinderen en bij de aanschaf van
bepaalde leermiddelen zoals tablets.
Afspraken over aanmelding 
 In oktober 2016 bleek dat er in een aantal gemeenten afspraken zijn
gemaakt over het aanmelden van leerlingen, die niet stroken met de wettelijke voorwaarden.
Hierbij ging het vooral om de praktijk dat ouders hun kind al kunnen aanmelden bij een school
ruim voordat het kind drie jaar is geworden. Bij een deel van de aanmeldprocedures kunnen ouders,
ten onrechte, slechts één school als voorkeurschool aangeven. De inspectie gaat scherper toezien
op de wettelijke regels rond het aannamebeleid.

Financiën
Solvabiliteit stabiel, liquiditeit gestegen 
 Kwalitatief goed onderwijs heeft baat bij een bestendige
bedrijfsvoering met een geborgde financiële continuïteit. Onderwijsbesturen kunnen steeds beter
op de langere termijn aan hun verplichtingen voldoen (figuur 2.8a): tussen 2011 en 2015 steeg de
solvabiliteit met ongeveer 6 procent. Volgens de continuïteitsparagraaf in de jaarverslagen zal de
solvabiliteit de komende jaren stabiliseren. De liquiditeit van de schoolbesturen ontwikkelde zich
sterker. Deze nam sinds 2011 met 25 procent toe, vooral doordat de omvang van de liquide middelen
steeg. Die stijgende tendens lijkt zich nog licht voort te zetten (Inspectie van het Onderwijs, 2016b).
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Figuur 2.8a Ontwikkeling financiële kengetallen in het primair onderwijs* in de periode 2011-2018
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Minder besturen onder aangepast financieel toezicht 
 Op 1 augustus 2016 stonden 22 besturen
voor primair onderwijs (exclusief speciaal onderwijs) onder aangepast financieel toezicht. Voor
negen van deze besturen geldt dit al langer dan drie jaar. Het aantal besturen onder aangepast
toezicht is ten opzichte van 2015 gedaald. Mede dankzij de toezichtinterventies hebben deze
onderwijsbesturen een gezondere financiële positie. Er lijkt geen relatie te bestaan tussen besturen
onder aangepast financieel toezicht en een daling van het aantal leerlingen op een school. Besturen
in krimpgebieden gebruiken voldoende de mogelijkheden om financieel gezond te blijven (Inspectie
van het Onderwijs, 2016b).
Meer tijdelijke contracten 
 In 2015 is het relatieve aandeel van flexibele contracten verder
gestegen tot 3,3 procent. Het percentage kosten voor personeel dat niet in loondienst is, steeg ten
opzichte van de totale personeelslasten in het primair onderwijs. Uitgaande van een gemiddelde
personeelslast van 60.000 euro in het primair onderwijs is het aantal fte’s dat niet in loondienst
is tussen 2011 tot en met 2015 gestegen van ruim 2.400 (145 miljoen euro) naar bijna 4.400
(262 miljoen euro) (Inspectie van het Onderwijs, 2016b).

2.9 Nabeschouwing
Ruimte voor verbetering 
 De onderwijskwaliteit is op bijna alle basisscholen van voldoende
niveau. We zien dat Nederlandse leerlingen internationaal gezien boven het gemiddelde presteren
en dat zij zich vaak veilig voelen op school. Het overgrote deel van de leraren beheerst de algemeen
didactische vaardigheden en heeft zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen. Ook zien we een
lichte toename in de mate waarin scholen het schooladvies bijstellen als dat op zijn plaats is.
Er gaat veel goed in het primair onderwijs, maar het onderwijsniveau staat wel onder druk.
Zo constateren we bijvoorbeeld dat de rekenprestaties dalen, de ongelijkheid tussen leerlingen bij
de advisering voor het voortgezet onderwijs blijft bestaan, en er flinke kwaliteitsverschillen zijn
tussen scholen en binnen scholen tussen leraren. Op deze maar ook andere punten is er ruimte voor
verbetering. Scholen en besturen kunnen hier ieder op hun eigen wijze een bijdrage aan leveren.
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Ruimte en verantwoording 
 Het eigenaarschap van de onderwijskwaliteit ligt bij besturen en hun
scholen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs.
Besturen en scholen hebben de ruimte om hier vanuit hun eigen visie en ambities aan te werken.
Hierover dienen zij verantwoording af te leggen aan interne en externe betrokkenen. Dit samenspel
van ruimte krijgen en verantwoording afleggen daagt scholen en besturen uit te blijven werken aan
kwaliteitsverbetering.
Zorg voor kwaliteit 
 Werken aan kwaliteitsverbetering veronderstelt dat besturen en scholen
goed zicht hebben op de onderwijskwaliteit én op de ruimte die er is voor verbetering. Dat vraagt
van besturen en scholen dat zij vanuit een adequaat stelsel van kwaliteitszorg de onderwijskwaliteit
bewaken en verbeteren. Het gaat daarbij om méér dan alleen de onderwijsresultaten. Ook het
onderwijsleerproces, waaronder de didactische vaardigheden van de leraren en het zicht op de
ontwikkeling van leerlingen, maakt deel uit van de zorg voor kwaliteit. Datzelfde geldt voor de
condities om tot kwaliteitsverbetering te komen, zoals onderwijskundig leiderschap en een
professionele kwaliteitscultuur. De kwaliteit van de leerresultaten, het onderwijsleerproces,
het schoolklimaat en de condities voor kwaliteitsverbetering, op alle niveaus van een school
organisatie, bepalen samen wat goed gaat, waar het beter kan en waar het beter moet. We roepen
besturen en scholen op na te gaan waar kansen liggen om te werken aan verdere verbetering van
het onderwijs; alleen of in samenwerking met andere partijen.
Hoge ambities 
 We halen niet het maximale uit onze leerlingen. Landelijk gezien is er ruimte voor
kwaliteitsverbetering. Die bereiken we als elk bestuur en elke school de eigen verantwoordelijkheid
voor goed onderwijs voor elk kind zo goed mogelijk invult. Leraren, schooldirecteuren en bestuurders zouden ieder vanuit hun eigen taak en een gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten
nadenken over vragen als: welke ambities streven wij na en welke bijdrage kunnen wij daaraan
leveren? De inspectie stimuleert scholen en besturen om op hun eigen wijze en binnen de eigen
kaders doelgericht te werken aan kwaliteitsverbetering. We bevragen hen op hun ambities en
verwachten dat ze daarbij de lat hoog leggen.
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Bijlage 1
Tabel 1 Gemiddelde schoolscore op de eindtoetsen in 2015 en 2016 (n CET 2016=4.407, n ROUTE 8 2016=391,
n IEP 2016=959)*
2015

2016

Centrale eindtoets (CET)

534,9

534,5

ROUTE 8

201,5

204,2

82,0

79,9

ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs (IEP)
*exclusief scholen met minder dan 10 deelnemers
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Tabel 2 Schooladviezen in het basisonderwijs in 2015 en 2016 (in percentages, n 2016=181.923)
2015

2016

Voortgezet speciaal onderwijs

0,1

0,1

Praktijkonderwijs

0,8

0,8

Basisberoepsgerichte leerweg vmbo

7,7

6,9

Basisberoepsgerichte leerweg vmbo – kaderberoepsgerichte leerweg vmbo

2,5

2,8

Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo

11,4

10,6

Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo – gemengde/theoretische leerweg vmbo

1,9

2,5

Gemengde/theoretische leerweg vmbo

22,4

20,8

Gemengde/theoretische leerweg vmbo – havo

5,3

6,7

Havo

22,1

20,6

Havo/vwo

6,1

7,6

Vwo

19,8

20,7

Totaal

100

100

Gemiddeld numeriek advies*

3,42

3,47

*exclusief voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Bijlage 2
Tabel 1 Beoordeling van basisscholen in 2015/2016 (in percentages, n=191)
Percentage scholen
Resultaten

Aanbod

Zicht op ontwikkeling

Didactisch handelen

Ondersteuning

Schoolklimaat

Veiligheid

Evaluatie en verbetering

Kwaliteitscultuur

Verantwoording en dialoog

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

86

Zeer zwak

0

Onvoldoende

1

Voldoende

91

Goed

7

Niet te beoordelen

1

Zeer zwak

0

Onvoldoende

<1

Voldoende

73

Goed

27

Zeer zwak

0

Onvoldoende

14

Voldoende

63

Goed

23

Zeer zwak

0

Onvoldoende

4

Voldoende

86

Goed

10

Zeer zwak

0

Onvoldoende

8

Voldoende

58

Goed

34

Zeer zwak

0

Onvoldoende

0

Voldoende

34

Goed

66

Zeer zwak

0

Onvoldoende

1

Voldoende

52

Goed

47

Zeer zwak

0

Onvoldoende

7

Voldoende

64

Goed

29

Zeer zwak

0

Onvoldoende

5

Voldoende

51

Goed

44

Zeer zwak

0

Onvoldoende

4

Voldoende

68

Goed

28
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Bijlage 3
Tabel 1 Toezichtarrangementen naar schoolgrootte op 1 september 2015 en 2016 (in percentages, n 2016=6.633)
2015

2016

Basis

Zwak

Zeer zwak

Basis

Zwak

Zeer zwak

1-100 leerlingen

96,4

3,3

0,3

97,3

2,4

0,3

101-200 leerlingen

97,2

2,5

0,3

97,6

2,0

0,4

201-300 leerlingen

99,2

0,7

0,1

98,9

1,0

0,1

301-400 leerlingen

98,6

1,4

0,0

98,5

1,5

0,0

401 of meer leerlingen

98,7

1,1

0,2

99,5

0,5

0,0

Totaal

97,9

1,9

0,2

98,1

1,7

0,2

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Tabel 2 Toezichtarrangementen naar provincie op 1 september 2015 en 2016 (in percentages, n 2016=6.718)
2015

2016

Basis

Zwak

Zeer zwak

Basis

Zwak

Zeer zwak

Groningen

97,1

1,8

1,1

96,8

3,2

0,0

Friesland

96,8

3,0

0,2

99,0

0,5

0,5

Drenthe

94,8

4,8

0,4

94,5

5,1

0,4

Overijssel

98,1

1,9

0,0

98,1

1,4

0,5

Flevoland

96,8

3,2

0,0

95,8

3,7

0,5

Gelderland

98,4

1,4

0,2

98,5

1,4

0,1

Utrecht

99,0

1,0

0,0

99,0

0,8

0,2

Noord-Holland

97,2

2,5

0,3

97,7

2,0

0,3

Zuid-Holland

97,9

1,9

0,2

97,3

2,5

0,2

Zeeland

97,6

2,4

0,0

100,0

0,0

0,0

Noord-Brabant

98,5

1,4

0,1

99,5

0,5

0,0

Limburg

99,5

0,5

0,0

99,7

0,3

0,0

Landelijk

97,9

1,9

0,2

98,1

1,7

0,2

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Tabel 3 Toezichtarrangementen in de vier grote steden op 1 september 2015 en 2016 (in percentages, n G4 2016=633)
2015

2016

Basis

Zwak

Zeer zwak

Basis

Zwak

Zeer zwak

Amsterdam

99,0

1,0

0,0

97,6

2,4

0,0

Rotterdam

95,3

4,7

0,0

94,6

5,4

0,0

Den Haag

98,6

1,4

0,0

99,3

0,7

0,0

Utrecht

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

G4 totaal

98,0

2,0

0,0

97,5

2,5

0,0

Landelijk

97,9

1,9

0,2

98,1

1,7

0,2

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016
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